
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                             L15 

                                        2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 2º A, B e C 

Professor: Elizângela Maria Semana: 14 até 18/06 
Tema da aula: Folhetim. Equivalente: 5 aulas 

Habilidade:  EM13LP52 - Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros 
países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-
americana, com base em ferramentas da crítica literária (estrutura da 
composição, estilo, aspectos discursivos) ou outros critérios relacionados a 
diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção (visões 
de mundo, diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéticos e 
culturais etc.) e o modo como dialogam com o presente. 

Material de apoio: Caderno do aluno - SP FAZ ESCOLA 2ª série Ensino médio - Língua 
Portuguesa – 1º semestre 

Conteúdo:  A linguagem e a crítica de valores sociais. 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, nesta aula o assunto é FOLHETIM na literatura. Para vocês 
entenderem melhor realizarão ATIVIDADE 9, do material de apoio, nas 
páginas 214 até 216, leiam e respondam às questões que se encontram na 
página 216. Na aula do MEET, explicarei sobre a matéria e o podcast. 

Forma de entrega: Entrega por e-mail (foto: com nome, série e data do roteiro) 
mariaanjos4@hotmail.com    

Data de entrega: 21 de junho de 2021. 

 

 

Boa Atividade! 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: ARTE Série: 2ª A, B, C  

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 14 a 18/06 

Tema da aula: Dança/Poéticas pessoais e ou de 
processos colaborativos 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1-Reconhecer a invenção poética durante o fazer da construção artística, 
inventando seu modo de fazer. 2- Produzir poéticas pessoais, coletivas e ou 
colaborativas por meio de percursos de experimentação. 

Material de apoio: SP faz Escola - páginas 189 e 190- 
https://www.youtube.com/watch?v=JQ67G0WrhBA 
 

Conteúdo:  As Linguagens das linguagens artísticas; A operação poética de 
levantamento de hipóteses, escolha e testes da gramática das linguagens 
artísticas. 

Atividade contextualizada: Nesta aula o objetivo é que você aluno reconheça sua poética pessoal e/ ou 
colaborativa inventando seu modo de fazer arte. Na aula anterior vocês já 
criaram um diagrama artístico com as coisas e objetos que mais gostam do 
cotidiano de vocês. Não perdendo as ideias já traçadas, retire do seu 
diagrama elementos e objetos para você produzir um vídeo de um minuto 
com movimento corporal, pense nos sons, figurinos e cenários. Você pode 
usar de vários recursos para produzir e editar o vídeo, usar seu corpo em 
movimento (dançando), fazer recortes, colagens, desenhos e edição de 
fotografias, representando um corpo ou vários corpos em movimento. Esse 
processo de criação pode ser individual ou em grupo, desde que todos 
tenham uma participação no processo de criação. A proposta dessa atividade 
é baseada no caderno do aluno páginas 189 e 190 -SP faz Escola. Descobrir a 
própria poética é deixar que marcas/pensamentos pessoais se expressam em 
uma série de trabalhos que ajudam a apurar a própria poética, seja ela 
nascida em processos de criação individuais ou colaborativos. 

Forma de entrega: Fazer a atividade (produção do vídeo) e enviar para o WhatsApp-997916728 

Data de entrega:  Até dia 28/06/2021 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQ67G0WrhBA
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Educação Física Série: 2°A, B e C 

Professor: José Gilvan Junior Semana: 14 a 18  de junho 

Tema da aula: MUSCULAÇÃO TEM IDADE CERTA? Equivalente: 2 aulas 
Habilidades:  1-Identificar os princípios que regem a elaboração de um programa de 

musculação.  
2-Identificar os diferentes tipos de hipertrofia muscular. 
3- Discriminar possíveis riscos, benefícios e recomendações quanto à prática 
da musculação na infância e adolescência. 

Material de apoio: Para o estudo do tema utilizaremos o conteúdo do Caderno SP faz escola, nas 
páginas 255 e 256. 

Conteúdo:  Riscos, benefícios e recomendações quanto à prática da musculação na 
infância e adolescência. 
 A busca pelo corpo perfeito está começando cada vez mais cedo. Hoje os 
adolescentes estão, cada vez mais, procurando a musculação. Será que esses 
adolescentes sabem os riscos e os benefícios que a prática pode acarretar? A 
musculação na adolescência é permitida ou proibida?  
Muito se fala sobre exercícios físicos, porém existem muitos mitos 
envolvendo esse assunto, vamos desmistificar e identificar o que é mito e o 
que é verdade. 

Atividade contextualizada: De acordo com o conteúdo do tema proposto, descreva em poucas palavras 
as vantagens da prática de atividade física de força na adolescência. 

Forma de entrega: A atividade deverá ser realizada no caderno de Educação Física, manuscrita a 
caneta, com letra legível, fotografada e enviada para o e-mail 
edfisicasegundosanos@gmail.com ou reescreva a atividade no e-mail e 
envie. 

Data de entrega: 21 de junho – segunda feira  

 

 

Bom Trabalho! 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 2ª A,B e C. 

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 14/06 a 18/06 

Tema da aula: Ecological Footprint Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Inferir o significado de palavras por meio da análise de sua estrutura e de 
comparação com a língua portuguesa.  
Suporte: Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização 
textual e palavras cognatas. 

Material de apoio: https://www.mundovestibular.com.br/estudos/ingles/tecnicas-de-leitura-
em-ingles/ 
https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2009/10/vocabulario-
especifico-meio-ambiente.html 

Conteúdo:  Leitura e análise de textos. 

Atividade contextualizada: Continuando o tema “Environment” e seus impactos, vamos analisar o texto 
“WHAT DOES EF STAND FOR?” que está no caderno do aluno página 235 e 
utilizaremos as estratégias de leitura a partir das palavras cognatas para a 
entender a definição de “Ecological Footprint” 
Para fazer as atividades propostas neste roteiro, utilize o caderno do aluno, 
volume 1 – ACTIVITY 5, página 235, onde aparece o texto “WHAT DOES EF 
STAND FOR?”. Faça a leitura e responda em seu caderno às questões abaixo. 
Após, leia o quadro da página 236 e assinale as alternativas com suas 
respostas pessoais sobre o tema que estamos estudando neste roteiro: 
“Meio Ambiente”.  

Forma de entrega: Enviar a foto da atividade feita no caderno e do quadro que você assinalou 
no caderno do aluno para o e-mail: inglesalfredo123@gmail.com - contendo 
o nome completo, série e a data do roteiro. 

Data de entrega: 21/06/2021 

Answer the questions. (Responda as questões) 

 

1) What does ecology footprint mean? (O que significa pegada ecologia) 

2) What are the six categories of existing productive surface areas? (Quais são as seis categorias de áreas de 

superfície produtivas existentes?) 

3) According to your answers. You consider yourself a person who affects the environment or not. Justify your 

answer. (De acordo com suas respostas.  Você se considera uma pessoa que afeto o meio ambiente sim ou 

não? Justifique sua resposta.) 
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